
eská reprezentace vyrazila do
Saultu (nedaleko Marseille) takfika
v plném poãtu, aby 13. a 14. listo-

padu 2004 zmûfiila síly „se zbytkem
Evropy“. DluÏno pfiiznat, Ïe pfiestoÏe za-
stoupení evropsk˘ch zemí bylo více neÏ
dÛstojné (Rakousko, Belgie, âeská repub-
lika, Dánsko, Finsko, Francie, Nûmecko,
Nizozemí, Maìarsko, Itálie, Lichten‰-
teinsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, 
Rusko, Slovensko, ·panûlsko, ·v˘carsko,
·védsko, Velká Británie), fiada vynikají-
cích FrancouzÛ, BelgiãanÛ a ·v˘carÛ kvÛ-
li tfienicím mezi organizacemi do Saultu
nedorazila (ostatnû svÛj bojkot avizovali
jiÏ na ‰ampionátu v Maìarsku). 
Tratû pro canicross byly ve Francii dlouhé
6 km (pro juniory 2,8 km), stejnû jako pro
ãtyfispfieÏí. Pro kolobûÏku (scooterjöring),
bikejöring a ‰esti a osmispfieÏí 8,5 km.
„Z organizace ‰ampionátu jsem naprosto
zklamán,“ pfiiznal team leader ãeské re-
prezentace Lubo‰ Seidl. „TraÈ byla nebez-
peãná, pokrytá ostr˘mi kameny, defekty
byly více neÏ ãasté a ani o zranûní psích

tlapek nebyla nouze. I dal‰í organizace
skfiípala, aã se pofiadatelé tváfiili, Ïe je v‰e
na vysoké profesionální úrovni. Navíc
Francouzi zfiejmû propagaci ‰ampionátu
nevûnovali pozornost, ponûvadÏ diváci
témûfi Ïádní nebyli. âeská reprezentace
ov‰em opût slavila úspûch, ve v‰ech kate-
goriích, které jsme obsadili, se mÛÏeme
py‰nit ziskem medailí. BohuÏel jsem cítil
ze strany FrancouzÛ smûrem k na‰í
v˘pravû velké napûtí, jako by se báli kon-
kurence. Zdálo se mi, Ïe Francouzi zaml-
Ïovali pravidla, neumoÏnili prohlídku
trati (coÏ je na evropsk˘ch kolbi‰tích nor-
málním standardem). Udûlalo to na mne
dojem, Ïe FrancouzÛm je fair play proza-
tím tajemstvím, narozdíl od SkandinávcÛ,
ktefií vyhledávají a vítají poctiv˘ souboj
a mûfiení sil. FrancouzÛm jde o úspûch za
kaÏdou cenu. 
Mrzí mû to i kvÛli faktu, Ïe âeská repub-
lika rovnûÏ kandidovala na pofiádání
tohoto ‰ampionátu a my jsme se na‰í
kandidatury zfiekli ve francouzsk˘ pro-
spûch. Koneãn˘ efekt vyznûl paradoxnû.“

SP¤EÎENÍ
V kategorii ãtyfispfieÏí slavil zlat˘ úspûch
Scott Graeme z Velké Británie, ze stfiíbra
se radoval ãesk˘ reprezentant Marek
Odstrãilík a z bronzu známá a úspû‰ná
Polka Anna Bajerová.
V kategorii ‰estispfieÏí získal zlato pro
âeskou republiku ostfiílen˘ reprezentant
Jifií Krejãí, stfiíbro vybojoval ·panûl
Ismael Pinol a bronz Francouz Sylvain
Flachaire.
V kategorii osmispfieÏí zvítûzil Francouz
Carlos Franch pfied dvûma ·panûly –
stfiíbrn˘m Josepem Armengolem a bron-
zov˘m Josepem Domingem. V této kate-
gorii jsme svého zástupce nemûli. Slovák
Miroslav PaÏúr skonãil ãtvrt˘.

BIKEJÖRING
Skvûle obsazen˘ bikejöring muÏÛ (dva-
cet závodníkÛ) vyhrál ·véd Roger Lar-
sson pfied zku‰en˘m francouzsk˘m re-
prezentantem Alexandrem Legrandem
a bronzov˘m âechem Michaelem Cho-
vancem (Chovanec zajel ze v‰ech abso-

V tomto ãísle na‰eho ãasopisu vám na jiném místû pfiiná‰íme reportáÏ 
z Eurocanicrossu, kter˘ v Maìarsku pofiádala novû vzniklá ECF (Evropská 
canicrossová federace). ProtoÏe ani v kynologii není v‰e jasné, pfiímoãaré a nekonfliktní,
pofiádalo se mistrovství Evropy je‰tû jedno (pofiádané organizací ESDRA) ve Francii.
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lutnû nejrychlej‰í druhé kolo!). Dal‰í
z âe-chÛ Lubo‰ Seidl skonãil devát˘
a Michal Merhaut sedmnáct˘. „V prv-
ním kole jsme s m˘m evropsk˘m saÀo-
v˘m psem Einsteinem startovali jako
první,“ vypráví Michael Chovanec, „coÏ
bylo velmi nev˘hodné, protoÏe jsme si
nemohli projít traÈ. Ze druhého kola
mám obrovskou radost, nedali jsme
soupefiÛm ‰anci. Pfiitom Francouz Leg-
rand na této trati trénoval uÏ t˘den pfied
‰ampionátem. Einstein bûÏel druh˘ den
opravdu skvûle jako bÛh.“
V bikejöringu Ïen vybojovala zlatou me-
daili ãeská reprezentantka Ilona Erle-
bachová (v˘sledek je o to radostnûj‰í, Ïe
Ilona s tímto sportem teprve zaãíná), dru-
hé místo vybojovala zku‰ená a nestár-
noucí Francouzka Emmanuelle Grisiu-
sová a tfietí Norka Rikke Murtnesová. (Na
neznalost trati doplatila na‰e vynikající
závodnice SoÀa Klikarová – ‰patnû zabo-
ãila a byla diskvalifikována. Dal‰í ãeská
reprezentantka Jana Porubská kvÛli
nebezpeãnému terénu a kvÛli zranûní do
závodu nenastoupila.)

SCOOTERJÖRING
KolobûÏku s jedním psem vyhrál âech
Pavel Porubsk˘ pfied stfiíbrn˘m Norem
Kristofferem Olsenem a norskou legen-
dou Lenou Boysen-Hillestadovou. Dal‰í
z âechÛ Richard Bárta skonãil na nepo-
pulárním ãtvrtém místû a Martina Kli-
me‰ová byla ‰está.
I v˘bornû obsazenou kolobûÏku se dvûma
psy suverénnû vyhrál âech Pavel Po-
rubsk˘ pfied Norem Kristofferem Olse-
nem a Francouzem Christophe Blanche-

tem. I v této tfiídû skonãil âech Richard
Bárta ãtvrt˘ a Michal Merhaut desát˘.
„Ve Francii bylo m˘m cílem získat zlatou
medaili ve scooteru s jedním psem,“ pfii-
znává dvojnásobn˘ ‰ampion Pavel Po-
rubsk˘. „KdyÏ v‰ak moje Ïena Jana nena-
stoupila k bikejöringu, rozhodl jsem se,
Ïe zkusím ‰tûstí i se dvûma psy. Velmi mi
pomohl Janin greystr Jumpy, kter˘ pracu-
je skvûle. Ve dvojkách jsme zvítûzili
o minutu. Konkurence byla vynikající,
traÈ technicky nároãná a povrch zákefin˘,
nebezpeãn˘ a témûfi neregulérní.“
V kolobûÏce juniorÛ s jedním psem zvítû-

zil Polák Patryk Kuzma pfied âechem
Janem Richterem a Francouzem Sissoko
Moussem. 

CANICROSS
Ve skvûle obsazeném canicrossu muÏÛ
zvítûzil Slovák Jaroslav Jakuba‰ek (zvítû-
zil i na Eurocanicrossu v Maìarsku) pfied
ãesk˘m reprezentantem Michaelem Cho-
vancem a ·védem Thomasem Sparrem.
Z dal‰ích ãesk˘ch reprezentantÛ obsadil
Martin Nehyba páté místo a Richard
Bárta sedmé. „Pro canicross jsem si vypÛj-
ãil vynikajícího greystra Speedyho od Lu-
ká‰e BlaÏa,“ vysvûtluje Michael Chovanec.
„Speedyho znám, nedá sice pro mû du‰i
jako pro Luká‰e, ale stejnû je vynikající.
Konkurence byla velmi dobrá, v˘kon
Slováka Jakuba‰ka byl mimofiádn˘, v ko-
neãném úãtování mnû nadûlil jednu
minutu a dvû sekundy.“
V canicrossu Ïen se ve Francii utkalo pou-
ze pût závodnic. Podle oãekávání zvítûzila
mnohonásobná evropská a svûtová ‰am-
pionka SoÀa Klikarová bûÏící s fenkou
greystra Zulou. O pouh˘ch sedm sekund
za ní zaostala dal‰í ãeská reprezentantka
Martina ·tûpánková s pitbulteriérem Da-
kem (Martina porazila v prvním kole
SoÀu o ãtyfii sekundy). Bronz vybojovala
Francouzka Emmanuelle Grisiusová. 
V canicrossu juniorÛ vybojoval pro âesko
zlatou medaili Jan ·abaka pfied Francouzi
Jordanem Couvelardem a Aime Yoko. 
V canicrossu juniorek získala zlato pro
ãeské barvy Nikola Nalezinková pfied
Francouzkami Marilyne Schiedovou a An-
ne-Soléne Chabanonovou. 

NOVINKA
Novinkou na ‰ampionátu ve Francii byla
antidopingová kontrola. „Poprvé v Ïivo-
tû jsem zaÏil antidopingové kontroly
u psÛ i lidí,“ informoval team leader ães-
ké reprezentace Lubo‰ Seidl. „V musher-
ském sportu se uÏ o tûchto kontrolách
mluví dlouho, ale dosud se Ïádn˘ pofia-
datel k tomuto kroku neodhodlal. Bylo
to pro mne pfiekvapením. Je v‰ak dobfie,
Ïe antidopingové kontroly dorazily uÏ
i do na‰eho sportu.“ 
P. S. âeská reprezentace zanechala sv˘mi
v˘sledky na evropském ‰ampionátu ve
Francii urãitû ten nejlep‰í dojem. Dou-
fejme, Ïe se v budoucnosti mezinárodní
organizace na pofiádání vrcholn˘ch pod-
nikÛ dohodnou lépe a sladí spoleãné
zájmy, aby na Ïádném hvûzdném kolbi‰ti
nechybûla ãást evropské (ãi svûtové) ‰piã-
ky. Pouze kvalitní konfrontace sil zvuã-
n˘ch i nov˘ch jmen mÛÏe vést ke stálému
rÛstu úrovnû tohoto atraktivního sportu.

Jaroslav Monte Kvasnica
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Jifií Krejãí triumfoval
v nároãné kategorii
‰estispfieÏí

Michael Chovanec s greystrem Speedym
vybojoval v canicrossu cenné stfiíbro
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